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TÄMÄ TEOS soveltaa eläintenkoulutuksen teorioita ja 
työkaluja ihmisten maailmaan: Miten koulutamme it-
seämme kohti tavoitteitamme ja pois peloistamme? 
Millaisia tutkittuja toimintatapoja voimme käyttää? Mit-
kä tehokkailta vaikuttavat keinot eivät todellisuudessa 
lainkaan toimi?

Opas ammentaa tuoreimmasta käyttäytymistieteel-
lisestä tutkimuksesta ja kirjoittajien pitkästä kokemuk-
sesta eläinten ja ihmisten koulut-
tajina. Teos sisältää runsaasti 
käytännön esimerkkejä meil-
le ihmisille hankalista tilanteis-
ta, joita on mahdollista ratkoa 
erilaisten koulutustekniikoiden 
avulla.

Opi kuin eläin - on kirja, joka 
pitkästä aikaa herätti mielen-
kiintoni jo ennen sen julkaisua. 
En ole aktiivinen lukemaan, mut-
ta tässä oli sitä jotain.

Kirja lähtee liikkeelle pohdin-
nasta: onko ihminen eläin? Se 
pohtii ihmisen suhdetta mui-
hin eläimiin, lajiominaisuuksia 
ja lajityypillisiä tarpeita. Liikkeel-
le lähdetään ihan perusteista ja 
ne ovat tuotu erittäin mielenkiin-
toisesti esille. Kun sain kirjan kä-
teeni, sen lukemista vain jatkoi ja 
jatkoi. Alussa myös avataan erilai-
sia oppimisen tapoja, esimerkiksi 
operantti ehdollistuminen ja mil-
laista on nykyaikainen eläintenkou-
lutus. Kirjassa on onnistuttu selittämään vaikeitakin kä-
sitteitä lyhyesti ja selkeästi.

Kirjassa pureudutaan hyvin myös mielentiloihin ja 
tunteisiin. Kaikkeen oppimiseen liittyy tunteet ja se, 
miltä meistä tai eläimestä tuntuu. Niiden arvioiminen 
ja mittaaminen on kuitenkin vaikeaa. Kirjassa avataan 
hyvin, kuinka suuri vaikutus tunteilla on. Pidän kirjan lä-
hestymistavasta aiheeseen. Asiaa käsitellään niin ihmi-
sen kuin eläimen näkökulmasta, sekä tutkimustulosten 
kautta. Hyvä esimerkki on Nonviolent communication 
- ajattelutavan avaaminen yhtenä työkaluna ja se, mi-

ten sen toimintatapa tuodaan esille täysin arkipäiväi-
sellä esimerkillä.

Alusta asti kirja on jollakin tapaa kannustava ja realis-
tinen. Kirjassa käsitellään oppimista myös fyysisyyden 
kautta. Siinä tuodaan hyvin esille, miten oppimiseen 
vaikuttaa aina fyysinen puoli. Oli mielenkiintoista pääs-
tä lukemaan aivoissa tapahtuvista muutoksista, joihin 
oppiminen vaikuttaa. Oppiminen konkreettisesti näkyy 

meissä ja voimme itse vaikuttaa 
hyvinvointiimme oppimisen kaut-
ta. Mukava lisä teksteihin ovat 
omakohtaiset tarinat, esimerkik-
si tarina siitä, miten eläintenkou-
luttajan lapsi pelkäsi pistämistä ja 
kuinka äiti ratkaisi ongelman sa-
moin, kuin olisi tehnyt eläinten 
kanssa.

Kirjassa pohditaan hyvin myös 
kivun osuutta oppimiseen. ”Ki-
pu on aistimuksen lisäksi ko-
kemus.”. Kirjassa lainataan ki-
vuntutkimuksen edelläkävijää 
Margot McCafferya, joka mää-
ritteli jo 1960-luvulla kivun ”mik-
si tahansa sellaiseksi kokemuk-
seksi, jonka yksilö määrittelee 
kivuksi, eli kipu on olemassa, 
kun potilas sanoo hänellä si-
tä olevan. ”eli aina uusia asioi-
ta opetellessa kipu tulee ottaa 
huomioon. Kipu vaikeuttaa op-

pimista eritavoin ja sillä voi olla 
kauaskantoisia vaikutuksia myös oppimisen 

suhteen. Ihmisillä on erilaisia keinoja vaikuttaa kivun 
tuntemiseen, mutta kipu kannattaa ottaa kaikenlaisis-
sa koulutusprojekteissa vakavasti.

Kirjan luvuissa 5–7 käsitellään erilaisia oppimisen 
metodeja tarkemmin. Puhutaan kaikille eläintenkou-
luttajille tutuista Pavlovin koirista, vahvisteista ja pe-
loista. Asioita on lähestytty niin eläinten kuin ihmisten 
kautta. Puhumme paljon naksutinkoulutuksesta eläin-
ten kesken, mutta aihetta on kokeiltu myös onnistu-
neesti ihmisten opettamisessa. Tag teach -metodia on 
avattu kirjassa hyvin ja sen tuomia mahdollisuuksia 
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niin oppijalle kuin opettajalle. Kirjaa lukiessa on haus-
ka huomata, kuinka itsekään ei aina oikein tiedä, ajat-
teleeko asioita eläimen oppimisen vai ihmisen oppimi-
sen kautta. Mieleen herääkin usein alkulausahdus “opi 
kuin eläin”.

Kirjan lopussa avataan vielä koulutusprosessia käy-
tännössä ja se tuokin hyvän esimerkin siihen, mitä kaik-
kea me oikeasti joudummekin huomioimaan, kun läh-
demme kouluttamaan uutta asiaa. Se myös avaa hyvin 
sen, miten laajasta asiasta onkin kyse, vaikka me ajatte-
lemme opettavamme vain yhtä asiaa. Loppujen lopuk-
si on kuitenkin kyse fyysisestä toiminnosta, tunteista ja 
monesta pienestä asiasta. Kirja kokoaa aiheen selkeäk-
si kokonaisuudeksi aina alusta loppuun asti. Lopun 
konkreettinen esimerkki ruokavaliosta on hyvä päätös 
luvulle, koska se luo aiheesta selkeän kokonaisuuden ja 
tuo jälleen asian lähelle jokaisen arkea.

Kirja teki itseeni suuren vaikutuksen. Näin eläinten-
kouluttajan silmin kirja toi esille paljon tärkeitä asioi-
ta eläinten kanssa toimiville, mutta samalla se on kirja, 
joka jokaisen kannattaa lukea. Kirjan kautta oppii pal-
jon ihmisestä ja omista toimintatavoista. Siinä on hyviä 
esimerkkejä, miten voi vaikuttaa moneen arjen asiaan 
niin, että arjessakin tylsät asiat olisivat hauskempia.

Hauskinta kirjassa on, se, että se tuo työkaluja niin 
omaan oppimiseen, toisten opettamiseen kuin eläinten 
opettamiseen ja ymmärrystä siihen, miksi me usein toi-
mimme tilanteissa niin kuin toimimme. Tämä on kirja, 
joka kannattaa ehdottomasti lukea ja kokea. u

Opi kuin eläin!
Jenni Spännäri – Tua Onnela
Tuuma-kustannus
1. painos, 2022
ISBN 978-952-370-201-1
Sidottu, 209 sivua

Jenni Spännäri on teologian tohtori, tutkija ja 
kouluttaja, erityisesti myötätunnon ja viisauden 
asiantuntija. Tua Onnela on eläintenkouluttaja 
ja toimittaja, joka kirjoittaa niin ihmisten kuin 
eläinten käyttäytymisestä.

Arvostelun kirjoittaja on lähihoitaja, henkilökohtainen 
avustaja ja. eläintenkouluttaja (AT).

annistassut.fi

JUHLAVUODEN KUNNIAKSI julkai-
semme elvyttävien taukoliikunta-
videoiden sarjan! Videot on tehnyt 
LAB-ammattikorkeakoulun fysiote-
rapeuttiopiskelija Riikka Pentti ja 
ne ovat monipuolisuutensa vuok-
si suunnattu erityisesti kipuoireisil-
le. Videoissa annetaan ideoita myös 
käytettyjen liikkeiden soveltamiseen 
ja niistä voi valita omaan tilantee-
seensa soveltuvimmat. 

Videoita löytyy viidestä eri tee-
masta, jotka ovat niska-harti-

aseutu, syke, liikku-
vuus, mindfulness 

ja keppijumppa. 
Erilaiset tee-
mat varmista-
vat sen, että 

jokaisella on halutessaan mahdolli-
suus kokeilla videoista jotakin. Esi-
merkiksi liikkuvuuteen keskittyvät 
harjoitteet sopivat hyvin vastaparik-
si tietokoneella istumiselle, kun taas 
mindfulness-harjoitukset tarjoavat 
lempeän tauon ja kuunnella voi hy-
vin vaikka makuuasennosta.

Videoista julkaistaan uusi viiden vi-
deon setti joka kuun ensimmäisenä 
viikkona. Kannattaa siis ottaa Suo-
men Kivun YouTube -kanava seuran-
taan, niin saat ilmoituksen aina uu-
den videon ilmestyessä!

suomenkipu.fi/tietoa/harjoituksia/
elvyttava-taukoliikunta/

youtube.com/user/SuomenKipury

Elvyttävä taukoliikunta


